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A project on community biomass electricity generation plants involves setting
up of electricity generation plants, of which communities participate in the
operation. Community enterprise or networks of such enterprises then serve
as partners in the generation as well as distribution of electricity generated
in each plant. To obtain the basic information needed for preparation of a
strategic policy involving setting up of such community plants, the Thought
Forum on Energy, The Academy of Science, The Royal Society of Thailand, in
collaboration with the School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, held a brainstorming session on this
theme. The objective of the session was to obtain viewpoints of experts from
various disciplines as well as to collect, analyze and make recommendations
to responsible governmental organizations. This article presents summaries
of the presentations, along with policy recommendations as well as those for
further research based on the results of the meeting.
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1. หลัักการและเหตุุผล

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจััดหาพลัังงานขั้้�นต้นสู
้ งู ถึึง 136,215
พัันตันั เทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิบิ โดยมีีสัดั ส่่วนการนำำ�เข้้ามากกว่่าร้อ้ ยละ
50 มีีการแปลงรููป ซึ่่ง� มีีการสููญเสีีย รวมถึึงมีีการใช้้เองในโรงงาน
แปลงรููปส่่วนหนึ่่�ง และนำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีและ
อุุตสาหกรรมอื่่�นอีกี ส่่วนหนึ่่ง� ในที่่�สุดุ เหลืือใช้้ในรููปของพลัังงาน
ขั้้�นสุดุ ท้้ายเท่่ากับั 80,752 พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิบิ (1) จำำ�แนก
ตามประเภทของพลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายที่่�ใช้้ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ น้ำำ��มััน
สำำ�เร็็จรููปร้้อยละ 50.1 ไฟฟ้้าร้้อยละ 20.5 พลัังงานหมุุนเวีียน
ร้้อยละ 9.1 หากจำำ�แนกตามสาขาเศรษฐกิิจ พบว่่า ใช้้ในสาขา
ขนส่่งร้้อยละ 40 สาขาอุุตสาหกรรมร้้อยละ 35.2 โดยมีีอััตรา
การเพิ่่�มของการใช้้ในสาขาขนส่่งสููงสุุด คืือ ร้้อยละ 7.1 การใช้้
พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายและไฟฟ้้าต่่อหััวประชาชนยัังมีีอัตั ราเพิ่่�มขึ้้�น
ทุุกปีี(2) การปล่่อยแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) จากการผลิิต
และการใช้้พลัังงานมีีค่่ารวม 258.8 ล้้านตัันในปีีพ.ศ. 2560 โดย
การแปลงรููปพลัังงานเพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าปล่่อย CO2 สููงสุุด คิิดเป็็น
ร้้อยละ 37 สาขาขนส่่งร้้อยละ 28 สาขาอุุตสาหกรรมร้้อยละ
27 ทั้้�งนี้้� การปล่่อย CO2 ต่่อหััวประชากรเพิ่่�มขึ้้นทุ
� กุ ปีี(3) ซึ่่ง� แม้้มีี
ค่่าต่ำำ��กว่่าค่า่ เฉลี่่ย� โลก ตลอดจนของสหรััฐอเมริิกา สหภาพยุุโรป
และสาธารณรััฐประชาชนจีีน แต่่สูงู กว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของประเทศใน
เอเชีีย และเมื่่�อพิิจารณาการปล่่อย CO2 ต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ในประเทศ (จีีดีีพีี) ของประเทศไทย พบว่่า ยัังมีีค่่าต่ำำ��กว่่าของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน และค่่าเฉลี่่�ยของประเทศในเอเชีีย แต่่
สููงกว่่าค่า่ เฉลี่่ย� โลก ตลอดจนของสหรััฐอเมริิกา และสหภาพยุุโรป
(4) รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมหาอ่่านได้้จากหนัังสืือ พลัังงานที่่�ยั่่�งยืืน
(5)
โดยสรุุป ประเทศไทยมีีปััญหาด้้านการจััดหาและการใช้้
พลัังงาน ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดปััญหาด้้านความมั่่น� คงทางพลัังงาน และการ
ปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกที่่�ค่อ่ นข้้างสููงจากภาคพลัังงาน นอกจาก
นี้้� ประเทศไทยยัังได้้ให้้การรัับรองเข้้าร่่วมข้้อตกลงปารีีส 2015
(Paris Agreement 2015)(6) หรืือ COP21 แม้้ว่าจ
่ ะไม่่มีข้ี อ้ ผููกพััน
ตามกฎหมาย เนื่่อ� งจากเป็็นความสมััครใจของประเทศสมาชิิกที่่�
ได้้ให้้การรัับรองเข้้าร่่วม แต่่ประเทศไทยก็็ต้้องให้้ความร่่วมมืือ
กัับประชาคมโลก ข้้อตกลงนี้้�มีีเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญคืือการจำำ�กััด
การเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิโลกให้้ต่ำำ��กว่่า 2°C เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
อุุณหภููมิก่ิ อ่ นการปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม ซึ่ง่� อาจทำำ�ได้้โดยต้้องทำำ�ให้้
การปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกสุุทธิิที่่เ� กิิดจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์
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เป็็นศูนย์
ู ภ์ ายในครึ่่ง� หลัังของคริิสต์ศ์ ตวรรษนี้้� (พ.ศ. 2593-2643)
และจะพยายามจำำ�กััดการเพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณหภููมิโิ ลกไม่่ให้้สูงู กว่่า1.5
°C ซึ่ง่� จะเป็็นไปได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ� การปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกโดยการกระ
ทำำ�ของมนุุษย์์สุุทธิิจะต้้องเป็็นศููนย์์ภายใน พ.ศ. 2573-2593 ซึ่�ง่
เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่น่่าจะเป็็นไปได้้
	จากเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีี
นโยบายและมาตรการที่่�เหมาะสมเพื่่อ� ใช้้แก้้ปัญั หาดัังกล่่าว เช่่น
แผนพััฒนาพลัังงานทดแทน แผนประสิิทธิิภาพพลัังงาน การ
ผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้พลัังงานทดแทนเป็็นส่วนหนึ่่
่ ง� ที่่�มีคี วามสำำ�คััญต่่อ
การแก้้ปัญั หา ที่่�ผ่่านมามัักเป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานทดแทนที่่�ไม่่ได้้
ตอบโจทย์์การพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก โดยเฉพาะที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
เกษตรกรผู้้�ยากไร้้ คืือ เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่�มีกี ารสร้้างงานสร้้างอาชีีพ
น้้อย ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อชาวบ้้านโดยรอบโรงไฟฟ้้าให้้มีีรายได้้
เพิ่่�มขึ้้�น โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนน่่าจะเป็็นแนวทางหนึ่่�ง
ต่่อการตอบโจทย์์ เนื่่�องจากทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างงานสร้้างอาชีีพ
จำำ�นวนมาก ทั้้�งในโรงไฟฟ้้าและชุุมชนรอบโรงไฟฟ้้า (โดยให้้กัับ
ชุุมชนรวบรวมวััสดุุเหลืือทิ้้�งทางการเกษตร หรืือจากการปลููก
พืืชพลัังงาน เพื่่อ� นำำ�มาขายให้้กัับโรงไฟฟ้้า) นอกจากนี้้� โรงไฟฟ้้า
พลัังงานชีีวมวลยัังมีีข้อ้ ดีีด้านอื่
้ น่� เช่่น มีีสัดั ส่่วนการนำำ�เข้้าของโรง
ไฟฟ้้าที่่ไ� ม่่สูงู มาก มีีชั่่ว� โมงการทำำ�งานตลอดปีีประมาณร้้อยละ 70
ซึ่่ง� สููงกว่่าโรงไฟฟ้้าพลัังงานทดแทนหลายประเภท อย่่างไรก็็ตาม
จากข้้อมููลการวิิจััย ซึ่�ง่ สนัับสนุุนโดยโครงการร่่วมสนัับสนุุนทุุน
วิิจัยั และพััฒนา กฟผ.-สกว. พบว่่า โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลขนาด
เล็็กมาก (ต่ำำ��กว่่า 1 เมกะวััตต์์) จำำ�นวนมากที่่�ได้้ติิดตั้้�งไปแล้้ว ไม่่
สามารถอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน สาเหตุุอาจเนื่่�องจากเทคโนโลยีีของ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลขนาดเล็็กยัังไม่่ดีีพอ ราคารัับซื้้�อไฟฟ้้า
ยัังไม่่สููงพอ เป็็นต้้น
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนที่่�ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในความ
เป็็นเจ้้าของ โดยร่่วมกัับภาคเอกชน อาจผลิิตไฟฟ้้าใช้้กันั เองและ
/หรืือขายให้้ภาครััฐน่่าจะเป็็นทางเลืือกที่่�เหมาะสมทางหนึ่่�ง แต่่ก็็
ยัังมีีประเด็็นที่่น่� าส
่ งสััยเกี่่ย� วกัับความยั่่ง� ยืืนของโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
ชีีวมวลชุุมชน โดยประเด็็นที่่�ควรพิิจารณามีีดัังนี้้�
• แหล่่งเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลจากวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากการเกษตรและ
จากการปลููกพืืชพลัังงาน
• ประเภทของเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม เช่่น การเผาไหม้้ การ
หมัักเพื่่�อผลิิตแก๊๊สชีีวภาพ
• ขนาดของโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนที่่�เหมาะสม ต้้อง
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ไม่่เล็็กหรืือใหญ่่เกิินไป
• พื้้�นที่่�ตั้้�งโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนที่่�ควรได้้รัับการ
สนัับสนุนุ เป็็นพิิเศษ
• รููปแบบการบริิหารจััดการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน
การมีีส่่วนร่ว่ มของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• ราคาและระยะเวลารัับซื้้�อไฟฟ้้าที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลตอบแทนทางอ้้อม เช่่น ชาวบ้้านมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น มีีการสร้้าง
งานในโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน
• โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนช่่วยลดการเผาชีีวมวลเหลืือ
ทิ้้�งในที่่�โล่่งเพื่่�อลดปััญหา PM 2.5 หรืือไม่่
• ผลกระทบจากการปลููกพืืชพลัังงานที่่�มีต่ี อ่ การปลููกพืืชอาหาร
การแก่่งแย่่งน้ำำ��ที่่�ใช้้ระหว่่างการเพาะปลููกพืืชพลัังงาน การเพาะ
ปลููกพืืชอาหาร กัับการใช้้น้ำำ��ในภาคอุุตสาหกรรม
• การกำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการเพาะปลููกระหว่่าง
พืืชอาหารกัับพืืชพลัังงาน
• อื่่น� ๆ
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการจััดทำำ�นโยบาย
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน อาศรมความคิิดด้้านพลัังงาน
สำำ�นัักวิิทยาศาสตร์์ ราชบััณฑิิตยสภา และคณะพลัังงานสิ่่�ง
แวดล้้อมและวััสดุุ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
(มจธ.) จึึงร่่วมมืือกัันจััดประชุุม โดยมีีวิิทยากร 3 ท่่าน จากภาค
การศึึกษา ภาครััฐ และภาคเอกชน บรรยายนำำ�ในเรื่่อ� ง ศัักยภาพ
ชีีวมวลและโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน จากนั้้�นได้้จััดให้้มีี
การระดมความเห็็นของกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหลากหลายสาขา
วิิชา ประกอบด้้วย วิิศวกรรมศาสตร์์ เทคโนโลยีี เศรษฐศาสตร์์
กฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงาน รวมถึึงผู้้�บริิหารของกระทรวง
พลัังงาน กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ผู้้�แทน
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน ภาคเอกชน
ผู้้�แทนจากสภาอุุตสาหกรรม สภาหอการค้้า รวม 182 คน แล้้ว
รวบรวมความเห็็น วิิเคราะห์์ สรุุป และเสนอแนะ ให้้แก่่หน่่วย
งานของรััฐที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบ เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประกอบการจััดทำำ�นโยบาย
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนในอนาคต

การผลิิตไฟฟ้้าจากการปลููกพืืช/ไม้้โตเร็็ว โดยใช้้ GIS เป็็นเครื่่�อง
มืือช่่วยวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจำำ�นวนมาก โดยพิิจารณาจากความเหมาะสม
ของพื้้�นที่่เ� พาะปลููกที่่จ� ะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ชนิิดที่่เ� หมาะสม
ของพืืชที่่�ปลูกู ระยะทางการขนส่่งชีีวมวล ความพร้้อมของสถานีี
ไฟฟ้้าและสายส่่ง เป็็นต้้น ได้้ข้้อสรุุปว่า่
1. ศัักยภาพกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจากชีีวมวลเหลืือทิ้้�งในพื้้�นที่่เ� พาะ
ปลููกมีีค่่าเท่่ากัับ 5,019 MW คิิดเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า 30,491
GWh/ปีี มีีต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้าประมาณ 2.23-2.52 บาท/
kWh อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณชีีวมวลเหลืือทิ้้�งในพื้้�นที่่�เพาะปลููก
ในเกืือบทุุกภาคแปรตามฤดููกาล โดยจะขาดแคลนในช่่วงแล้้งอยู่่�
หลายเดืือน ยกเว้้นในภาคใต้้(7)
2. ศัักยภาพกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจากไม้้โตเร็็วในพื้้�นที่่� 15.6 ล้้าน
ไร่่ที่่ไ� ม่่เหมาะสมต่่อการปลููกพืืชเศรษฐกิิจที่่สำ� ำ�คััญ เท่่ากับั 5,117
MW คิิดเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า 33,623 GWh/ปีี มีีต้้นทุุนการผลิิต
ไฟฟ้้าประมาณ 3.68 บาท/kWh(8)

• ดร.ประเสริิฐ สิินสุุขประเสริิฐ อธิิบดีีกรมพััฒนาพลัังงาน
ทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน บรรยายให้้ข้้อมููลว่่า โครงการโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนเป็็นโครงการจััดตั้้ง� โรงไฟฟ้้าที่่ชุ� มุ ชน
มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการโครงการ โดยมีีวิิสาหกิิจชุุมชนหรืือ
เครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุุมชนเป็็นหุ้้�นส่่วนในการประกอบธุุรกิิจผลิิต
ไฟฟ้้าและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า มีีการทำำ�เกษตรพัันธสััญญา (contract
farming) รัับซื้้อ� เชื้้อ� เพลิิงจากวิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชนหรืือเครืือข่่ายวิิสาหกิจิ
ชุุมชนอย่่างน้้อยร้้อยละ 80 ของปริิมาณเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ รวมทั้้�งมีี
การตกลงผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ให้้กัับชุุมชนรอบโรงไฟฟ้้า ส่่วนโรง
ไฟฟ้้าชุมุ ชนจะขายไฟฟ้้าให้้กับั กฟน./กฟภ. ตาม feed-in tariff
ที่่�กำำ�หนด โดยทำำ�สััญญาแบบ non-firm เป็็นระยะเวลา 20 ปีี
ทั้้�งนี้้� ภาคเอกชนที่่�ลงทุุนในโครงการจะมอบหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิร้้อย
ละ 10 แก่่วิิสาหกิิจชุุมชนหรืือเครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุุมชน พร้้อม
แบ่่งปัันผลกำำ�ไรทุุกปีี(9)
ในแง่่ของประเภทของเชื้้อ� เพลิิง แบ่่งออกเป็็นชีวี มวลและแก๊๊ส
ชีีวภาพ และมีีเป้้าหมายกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าในระยะนำำ�ร่่องเท่่ากับั
150 MW โดยแบ่่งเป็็นการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากชีีวมวล 75
2. สรุุปย่่อจากการบรรยายของวิิทยากร
MW และการผลิิตไฟฟ้้าจากแก๊๊สชีีวภาพ 75 MW ทั้้�งนี้้� กำำ�หนด
• รศ.วารุุณีี แซ่่เตีีย อดีีตอาจารย์์ประจำำ� คณะพลัังงานสิ่่�ง ให้้การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากชีีวมวลไม่่เกิิน 6 MW ต่่อโครงการ
แวดล้้อมและวััสดุุ มจธ. นำำ�เสนอรายงานการวิิจััยศัักยภาพการ และการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากแก๊๊สชีีวภาพไม่่เกิิน 3 MW ต่่อ
ผลิิตไฟฟ้้าจากชีีวมวลเหลืือทิ้้�งในพื้้�นที่่�เพาะปลููก และศัักยภาพ โครงการ (9)
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จากการคาดการณ์์ โรงไฟฟ้้าชุุมชนจะช่่วยลดการปล่่อยแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 486,574 ตััน/ปีี และคาดว่่าจะมีีเงิิน
หมุุนเวีียนในโครงการนำำ�ร่่องการผลิิตกระแสไฟฟ้้า 150 MW
ดัังกล่่าวเป็็นปริิมาณมาก โดยเป็็นเงิินค่่าก่่อสร้้าง 13,000 ล้้าน
บาท ค่่าดำำ�เนิินการและบำำ�รุุงรัักษา 15,000 ล้้านบาท รายได้้แก่่
เกษตรกร 47,000 ล้้านบาท ในระยะเวลา 20 ปีี และนำำ�ไปสู่่�
การสร้้างงานถึึง 19,000 อััตรา
• คุุณพิิชััย ถิ่่�นสัันติิสุุข ประธานที่่�ปรึึกษากลุ่่�มอุุตสาหกรรม
พลัังงานหมุุนเวีียน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ให้้ข้อ้ มููล
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนในเบื้้�องต้้น และต่่อด้้วย
ข้้อเสนอแนะต่่อผู้้�ลงทุุนและผู้้�พััฒนาโครงการ ดัังนี้้�
1. ไม่่ควรแทรกแซงวิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชน เช่่น จััดตั้้ง� วิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชน
ขึ้้�นมาเอง
2. ไม่่ควรเร่่งทำำ�กำำ�ไรเพื่่อ� คืืนทุุนเร็็วในโครงการโรงไฟฟ้้าชุมุ ชน
3. ให้้วิิสาหกิิจชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารโครงการ ฝึึก
อบรม และรัับบุุคลากรในท้้องถิ่่�นเข้้าทำำ�งานเป็็นอัันดับั แรก
4. คััดสรรเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อม และสนัับสนุนสิ
ุ ินค้้าที่่�มีีการผลิิตในประเทศ
5. มีีนโยบายที่่�ชััดเจนในการช่่วยรััฐเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจ
ฐานรากตามแนวทางโครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชน
และมีีข้้อเสนอแนะต่่อภาครััฐ ดัังนี้้�
1. ควรเร่่งรัับซื้้อ� ไฟฟ้้าเข้้าระบบจากโรงไฟฟ้้าชุมุ ชนตามแผน
AEDP อีีกไม่่น้้อยกว่่า 600 MW โดยการรัับซื้้�อแบบแบ่่งพื้้�นที่่�
(zoning)
2. เพิ่่�มรายได้้ให้้ชุุมชนจากค่่าไฟฟ้้าและหลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขััน
ด้้านราคา (bidding)
3. กำำ�หนดให้้โรงไฟฟ้้าชีีวมวลใช้้พืืชพลัังงานที่่�เป็็นไม้้ยืืนต้้น
ปลููกขึ้้�นมาใหม่่
4. กำำ�หนดราคาพืืชพลัังงานขั้้�นตํ่่�า พร้้อมสมบััติิของเชื้้�อเพลิิง
เบื้้�องต้้นที่่�ชััดเจน
5. ควรมีีมาตรการส่่งเสริิมให้้บริษัิ ทั ในท้้องถิ่่น� และบริิษัทั ขนาด
เล็็ก (SME) รวมตััวกัันเป็็นเจ้้าของโรงไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�ของตนเอง

3. ผลสรุุปจากการระดมความเห็็นในที่่�ประชุุม : ข้้อ
เสนอแนะเชิิงนโยบาย และ ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการ
วิิจัยั เพิ่่�มเติิม
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	จากประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา(9) โครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานชีีวมวลชุุมชนเป็็นโครงการจััดตั้้ง� โรงไฟฟ้้าที่่ชุ� มุ ชนมีีส่วน
่
ร่่วมในการดำำ�เนิินการโครงการ โดยมีีวิสาหกิ
ิ จชุ
ิ มุ ชนหรืือเครืือข่่าย
วิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชนเป็็นหุ้้�นส่วน
่ ในการประกอบธุุรกิจิ ผลิิตไฟฟ้้าและ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้า มีีการทำำ�เกษตรพัันธสััญญา (contract farming)
รัับซื้้อ� เชื้้อ� เพลิิงจากวิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชนหรืือเครืือข่่ายวิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชน
รวมทั้้�งมีีการตกลงผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ให้้กัับชุมุ ชนรอบโรงไฟฟ้้า
ส่่วนโรงไฟฟ้้าชุมุ ชนจะขายไฟฟ้้าให้้กับั กฟน./กฟภ. ตาม feed-in
tariff ที่่�กำำ�หนด โดยทำำ�สััญญาแบบ non-firm เป็็นระยะเวลา 20
ปีี ทั้้�งนี้้� ภาคเอกชนที่่�ลงทุุนในโครงการจะมอบหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิร้้อย
ละ 10 แก่่วิสาหกิ
ิ จชุ
ิ มุ ชนหรืือเครืือข่่ายวิิสาหกิจชุ
ิ มุ ชน พร้้อมแบ่่ง
ปัันผลกำำ�ไรทุุกปีี โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนที่่�จััดประมููลไป
แล้้วเมื่่�อกลางปีีนี้้� ประกอบด้้วยโรงไฟฟ้้าชีีวมวลขนาดไม่่เกิิน 6
MW และโรงไฟฟ้้าแก๊๊สชีวี ภาพขนาดไม่่เกิิน 3 MW เป็็นโครงการ
นำำ�ร่่อง รวมกัันทั้้ง� หมดแล้้วไม่่เกิิน 150 MW ประมาณการว่่า ใช้้
พื้้�นที่่�เพาะปลููกพืืชหรืือไม้้โตเร็็ว 150,000 ไร่่ คิิดเป็็นพื้้�นที่่�ร้้อย
ละ 0.1 ของพื้้�นที่่�เพาะปลููกทั้้�งประเทศ หรืือร้้อยละ 1 ของพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อการปลููกพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ ทำำ�ให้้เกษตรกร
มีีรายได้้จากการขายเชื้้�อเพลิิงภายใน 20 ปีี 47,000 ล้้านบาท
เกิิดการสร้้างงาน สร้้างอาชีีพกว่่า 19,000 อััตรา และลดการ
ปล่่อยแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ 486,574 ตัันต่่อปีี
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
• จากรายงานผลการวิิจััยของวิิทยากร ศัักยภาพกำำ�ลัังผลิิต
ไฟฟ้้าจากชีีวมวลเหลืือทิ้้�งในพื้้�นที่่�เพาะปลููกมีีค่่าเท่่ากัับ 5,019
MW(6) และศัักยภาพกำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าจากไม้้โตเร็็วในพื้้�นที่่� 15.6
ล้้านไร่่ ที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อการปลููกพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญเท่่ากัับ
5,117 MW(7) รวมกัันแล้้วสููงกว่่า 10,000 MW หากโครงการ
นำำ�ร่่องได้้ผลดีี ควรมีีการขยายผลในระยะถััดไป เนื่่�องจากยัังมีี
ศัักยภาพเหลืืออยู่่�อีีกมาก
• ควรส่่งเสริิมการเพิ่่�มรายได้้ให้้ชุมุ ชนรอบโรงไฟฟ้้า และหลีีก
เลี่่�ยงการแข่่งขัันด้้านราคาจากการประมููลโดยใช้้ราคาไฟฟ้้าต่ำำ��
สุุด
• ควรให้้วิสาหกิ
ิ จชุ
ิ มุ ชนมีีส่วนร่
่ ว่ มในการบริิหารโครงการ ฝึึก
อบรม และรัับบุคุ ลากรในท้้องถิ่่น� เข้้าทำำ�งานเป็็นอันดั
ั บั แรก ทั้้�งนี้้�
ภาครััฐควรให้้การสนัับสนุุน โดยเฉพาะด้้านการฝึึกอบรม
• การกำำ�หนดให้้ใช้้แหล่่งเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลจากการปลููกพืืช
พลัังงานอย่่างน้้อยร้้อยละ 80 อาจทำำ�ให้้ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์
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จากวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากการเกษตรได้้เต็็มที่่� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีการเผา
ไหม้้ชีีวมวลเหลืือทิ้้�งในที่่�โล่่งแจ้้ง และก่่อให้้เกิิดปััญหา PM 2.5
ควรให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�นของสััดส่่วนระหว่่างไม้้โตเร็็วกับวั
ั สดุ
ั เุ หลืือ
ทิ้้�งทางการเกษตร
• ไม่่ควรแทรกแซงวิิสาหกิิจชุุมชน เช่่น การจััดตั้้�งวิิสาหกิิจ
ชุุมชนขึ้้�นมาเอง
• การปลููกพืืชหรืือไม้้โตเร็็วอาจก่่อให้้เกิิดการแก่่งแย่่งน้ำำ��กัับ
พืืชอาหารที่่�สำำ�คััญ ควรกำำ�หนดโซนหรืือพื้้�นที่่ก� ารจััดตั้้ง� โรงไฟฟ้้า
ที่่�เหมาะสม
ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการวิิจััยเพิ่่�มเติิม
• ควรสนัับสนุนุ ให้้มีกี ารวิิจัยั เชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับผลตอบแทนทาง
อ้้อมจากโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน ซึ่่�งแม้้จะมีีต้้นทุุนการ
ผลิิตไฟฟ้้าที่่�สููงกว่่าพลัังงานหมุุนเวีียนบางชนิิด แต่่ความคุ้้�มค่่า
ทางเศรษฐศาสตร์์น่่าจะดีีกว่่า เนื่่�องจากมีีผลตอบแทนทางอ้้อม
หลายประการ นอกจากนี้้� ควรมีีการวิิจััยเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์
วััฏจัักรชีีวิิต โดยให้้ครอบคลุุม พลัังงาน น้ำำ�� แก๊๊สเรืือนกระจก
และมลพิิษ ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยที่่�จะต้้องทำำ�ร่่วมกัันโดยนัักวิิจััยจาก
หลายสาขาวิิชา ผลที่่�ได้้จากการวิิจััยเชิิงลึึกจะสามารถนำำ�มาใช้้
ในการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการส่่ง
เสริิมโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนในรููปแบบที่่�เหมาะ
สมในระยะต่่อไป
• ควรสนัับสนุุนให้้มีีการวิิจััยรููปแบบของโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
ชีีวมวลที่่�ตอบโจทย์์การพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากอย่่างแท้้จริิง
• ควรสนัับสนุนุ ให้้มีกี ารวิิจัยั ถึึงผลกระทบที่่�มีีต่อ่ กัันในหลาย
มิิติิ โดยเฉพาะการแบ่่งปัันน้ำำ�� ระหว่่าง พืืชพลัังงาน พืืชอาหาร
กัับ ภาคอุุตสาหกรรม

4. ข้้อเสนอแนะต่่อที่่�ประชุุมสำำ�นักวิ
ั ิทยาศาสตร์์ ราชบััณฑิิตยสภา และคณะพลัังงานสิ่่�งแวดล้้อมและวััสดุุ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

		 เห็็นควรส่่งข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�ได้้จากการประชุุม
ระดมความคิิดเห็็น เรื่่�อง โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชนเพื่่�อลด
การปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจก เพิ่่�มความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน และ
พััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก วัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้้กัับ
กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน คณะกรรมการ
กำำ�กัับกิิจการพลัังงาน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการ
พลัังงาน สำำ�นัักนโยบายและแผนพลัังงาน คณะกรรมการกองทุุน

เพื่่อ� ส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน สำำ�นัักงานบริิหารกองทุุนเพื่่อ� ส่่ง
เสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ในการจััดทำำ�นโยบาย
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลชุุมชน และสนัับสนุนุ การวิิจัยั ในประเด็็น
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ในระยะต่่อไปในที่่�แห้้งเหนืือระดัับน้ำำ�� สามารถวางไข่่
ได้้ตลอดปีี โดยเฉพาะฤดููฝนวางไข่่ได้้ 10-14 ครั้้�งต่่อเดืือน ไข่่มีี
สีีชมพููเกาะติิดกัันเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 388-3,000 ฟอง ซึ่�ง่ Thannomsit และคณะ [6] ได้้ศึึกษาถึึงอััตราการเพาะฟััก ลัักษณะ
สััณฐานวิิทยาของไข่่หอยเชอรี่่�โดยระยะแรกเริ่่�มของการวางไข่่
(ฝัักไข่่มีีสีีชมพููเข้้ม) และไข่่ระยะที่่�เตรีียมตััวฟััก (ฝัักไข่่มีีสีีชมพูู
อ่่อน) โดยขนาดของฝัักไข่่หอยเชอรี่่�มีีความกว้้างโดยเฉลี่่�ย 1.70
±0.26เซนติิเมตร ความยาวโดยเฉลี่่�ย 3.98±0.48 เซนติิเมตร
และน้ำำ��หนัักเฉลี่่�ย 3.29±0.76 กรััม ตามลำำ�ดัับโดยขนาดของ
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